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Elina Druker 

 
 

Marquis Mongagas elefanter 
Konstnärsroller i Tove Janssons muminserier 

 
 
Det konstnärliga skapandet och konstnärsroller är ämnen som Tove 
Jansson berör flera gånger i serien Moomin som hon tecknade 1954–1959 
för brittiska Evening News. I den första episoden ”Moomin and the Bri-
gands” (1954) har mumintrollet blivit hemlöst och försöker, påhejad av 
Sniff, att bli rik, vilket leder till en rad problem. Bland annat lyckas kam-
raterna förarga ett spöke och gömmer sig därför hos en motvillig Hemul. 
Under natten dyker dock spöket upp och ödelägger Hemulens dyrbara 
salong. Statyer, speglar och möbler slås i kras i en lustfyllt våldsam scen. 
Efteråt försöker de skamsna kamraterna reparera de förstörda föremålen 
med snöre och lim. Mumintrollet klistrar tafatt ihop den sönderslagna 
statyn ”Rebecka vid brunnen”, som fallit från sin doriska kolonn och 
tappat vattenkrukan. Rebecka, som tidigare skildrades med böljande 
former och ett mjukt kroppsspråk, återskapas av skärvor och förvandlas 
till en kantig, expressiv figur som höjer sina armar och ben i skarpa, 
dansliknande gester. ”She’s more modern now”, konstaterar Sniff nöjt. 
 Det är också den företagsamme Sniff som förstår potentialen i 
denna nya, modernistiska Rebecka och vännerna lyckas sälja statyn hos 
en entusiastisk konsthandlare för 500 pund. ”Modern art will make us 
rich!” utropar Sniff entusiastiskt. Efter avdrag för utställningskostnader, 
el, värme, reklam, blommor och galleristens provision, får vännerna 
emellertid endast en ”sixpence” i handen och bestämmer sig därför för 
att ta hand om konstproducerandet själva. För en kort episod klär nu det 
högst motvilliga mumintrollet sig i konstnärens roll med tillhörande stor, 
svart sammetsbasker. Baskern är naturligtvis en välkänd ingrediens i den 
romantiska konstnärsrollen men i Tove Janssons fall kan även Rem-
brandts många självporträtt med basker nämnas. Särskilt intressant är 
Rembrandts ”Konstnären i sin verkstad” (ca 1628) som skildrar målaren, 
liten och osäker i överdimensionerad svart basker och stor målarrock, 
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stående framför en stor målning som dominerar bilden. Han ser ut som 
ett barn i alltför stora kläder. Bland annat har konsthistorikern Victor I. 
Stoichita tolkat porträttet som ett uttryck för konstnärens osäkerhet och 
tvivel inför sin roll och kapacitet som konstnär.1 På liknande sätt symbo-
liserar mumintrollets konstnärliga huvudbonad, som sjunker ner över 
ögonen, hans motvilliga (och falska) konstnärskap. Konstnärsrollen är 
bokstavligen för stor och förblindar honom – han marscherar rakt ut för 
ett stup. Dialogen mellan kamraterna i denna scen avslöjar skilda före-
ställningar om konsten och dess syfte. Medan mumin vill skapa ”some-
thing romantic”, vill Sniff att han ska måla någonting ”baffling, bewilde-
ring!” Mumin blir arg: ”I only want to live in peace and plant potatoes 
and dream” muttrar han innan han störtar ned i avgrunden. 
 De ovannämnda scenerna är karakteristiska för tematiken kring 
skapandet och konsten som på olika nivåer undersöks i Tove Janssons 
produktion. I såväl sin avhandling som i sin biografi över Jansson visar 
Boel Westin hur Jansson kontinuerligt undersöker den egna konstnärs-
rollen såväl inom måleriet som i muminromanerna. Seriestarten med 
Moomin i Evening News blev Janssons internationella genombrott och in-
nebar en ny slags ekonomisk trygghet men också nya krav. 2  Varje vecka 
skulle sex dagsserier skickas till kvällstidningen.3  Serietecknandet blev 
snabbt ett tidskrävande och tungt arbete som hela tiden skulle genom-
föras parallellt med måleriet och skrivandet. Dessutom innebar serien 
mycket korrespondens med redaktionen och med finansiärer, advokater 
och andra uppdragsgivare. Framgångarna med Moomin påverkade såväl 
Janssons liv som hennes övriga konstnärliga skapande. Den kontinuer-
liga konflikten mellan mumin och det egna målandet, en konflikt som i 
ökande grad kom att prägla Janssons liv och yrkessituation, inleds alltså i 
samband med seriernas framgång. Som Westin skriver, innebar serie-
tecknandet inledningsvis ekonomisk frihet men blev snart ”en konstnär-
lig tvångströja”.4 

                                                        
1 Victor I. Stoichita, The Self-Aware Image. An Insight into Early Modern Meta-Painting, 
Cambridge, 1997, s. 238. Självbilderna och kopplingen mellan Janssons olika själv-
porträtt och Rembrandt diskuteras även av Boel Westin i Tove Jansson. Ord, bild, liv, 
Stockholm, 2007, s. 27–30, 145–147. 
2 Westin, Tove Jansson, s. 281ff. 
3 Sammanlagt ritade Jansson tretton episoder för Evening News, åtta i samarbete med 
Lars Jansson som tog över arbetet 1960. Westin, Tove Jansson, s. 288. 
4 Westin, Tove Jansson, s. 292. 
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Konstnärsbaskrar och paletter 
 
Olika typer av självporträtt och självbilder återkommer i Janssons pro-
duktion genom åren. De konstnärsskildringar som förekommer i serierna 
är emellertid inga självporträtt, däremot undersöks såväl konstnärsroller 
som konstvärldens olika aktörer med igenkännande blick. Till skillnad 
från romanerna och bilderböckerna kan muminserierna beskrivas som 
samhällsinriktad satir med vuxen publik. Mumindalen sätts här ”i kom-
munikation med samhället” skriver Westin. 5  Detta leder till att även 
skildringarna av konstnärer och konstnärligt skapande är mer satiriska 
och betydligt mindre romantiserade än i exempelvis muminromanerna.  
 Motivet med den svarta konstnärsbaskern och målarrocken som en 
slags förklädnad används även i en senare episod med titeln ”Moomin 
on the Riviera” (1955) där den romantiske söndagsmålaren Marquis 
Mongaga presenteras. Ämnen som ägande och status ligger i fokus i be-
rättelsen om muminfamiljens semesterresa till medelhavet, och den för-
mögne monsieur Mongaga används för att ironisera över myterna kring 
skapandet och det konstnärliga lidandet. Marquis Mongaga beundrar 
muminpappan djupt för det han uppfattar som pappans nordiska, bo-
hemiska excentriskhet. Trots att Mongaga är miljonär och bor i ett över-
dådigt palats, hugger han på söndagarna fram stora elefantstatyer till en 
svit som heter ”Last walk of the elephant to the elephants’ graveyard”. 
Han hävdar att han hellre skulle leva fri och fattig för att nå sin sanna 
konstnärliga identitet som ”a poor, hungry, cold, and lonely artist”. Efter 
en äventyrlig natt med muminpappan (när de bland annat byter ut gu-
vernörens staty på torget mot en elefantstaty) flyttar monsieur Mongaga 
in hos den utblottade muminfamiljen som lever under en uppochned-
vänd båt på stranden.6 Den krassa verkligheten (med regn och billigt 
rödvin) kommer emellertid snabbt i kapp honom och han återvänder till 
sitt vanliga liv. Efteråt är han dock nöjd med de kval han lidit: ”I have 
suffered for my art. How my friends will admire me”. Efter att ha burit 
målarrocken och den svarta baskern under sitt äventyr med de excent-

                                                        
5 Westin, Tove Jansson, s. 282, 288. 
6 I serien kommenterar muminmamman något förstrött den utbytta statyn på torget. 
Scenen påminner om en tidigare skämtteckning av Jansson med berusade skulptörer i 
Garm 1944:2. Där betraktar en konstnärsfru förtretat en staty med två huvuden och 
tre bröst efter att maken under natten kombinerat bildhuggande och alkohol. 
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riska ”de Moomins”, byter han nu smidigt dessa attribut mot sin sedvan-
ligt eleganta utstyrsel.  
 Porträttet av Marquis Mongaga är en road, närmast kärleksfull 
skildring av en viss typ av aktör på konstscenen – den välbärgade kultur-
personen med konstnärsambitioner som helst umgås med andra aktörer 
med kulturkapital (även om han missbedömer muminfamiljens position i 
detta fält). Samtidigt sysslar han med konst som serietillverkas i stora 
mängder, en produktion som är omfattande men innehållslös. Karike-
rade konstnärsporträtt, men även humoristiska framställningar av galle-
rister och konstpubliken, är återkommande motiv i Janssons karikatyrer. 
De tecknas med humor men också med en påtaglig distans. Påfallande 
ofta är de karikerade konstnärerna dessutom män. Jansson började tidigt 
teckna åt en rad tidningar och tidskrifter och debuterade 1928 i Allas 
Krönika. Redan 1929 ritar den då femtonåriga Jansson en ironisk och 
träffande karikatyr av den trendkänsliga konstpubliken i tidskriften 
Garm. 7  Liknande motivkretsar, av konstnärer, modeller, bildhuggar-
ateljéer och konstnärsfamiljer förekommer i Janssons illustrationer även i 
jultidningar som Lucifer, Julen, Työväen joulualbumi, Joulukärpänen eller 
Hepokatti, den sistnämnda finska Tecknarförbundets tidning.8 Humorist-
iska bilder av galleribesökare, rammakare och gallerister återkommer li-
kaså i olika varianter. Det är påtagligt att Jansson är hemmastadd i denna 
värld, bilderna är både igenkännande och osentimentala, ibland rentav 
krassa. Teckningarna i bland annat Garm blir också talande tidsbilder där 
krigsårens materialbrist eller mörkläggningsorder skildras. Så exempelvis 
i en helsidesbild i Hepokatti 1943 som skildrar den plötsliga efterfrågan av 
konstverk i brist på importvaror i Finland. Med ett spädbarn på armen, 
välkomnar konstnärshustrun kunderna till konstnärsateljén som över-
svämmas av ivriga kunder och där maken målar för fullt och assisteras av 
familjens barn som springer fram med paletter och penslar.9 
 
 
 

                                                        
7 Tove Jansson, Skämttecknaren Tove, urval och kommentarer av Erik Kruskopf, Esbo, 
1995, s. 6. 
8 Bland annat kan skämtteckningar i Garm 1941:9–10, 1943:2, 1944:1, 1944:2, 1945:4 
samt Hepokatti 1943:15 nämnas. 
9 Hepokatti, Helsingfors, 1943. 
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Konstnären som bildkrossare 
 
När Sniff med Rebecka i famnen flyr Hemulens salong i den första epi-
soden ”Moomin and the Brigands” avslöjar han ett visst tvivel inför 
handlingen eftersom han motiverar sin äganderätt till konstverket: ”After 
all, we made her”. På galleriet omringas sedan statyn (redan prydd med 
en stor ”såld”-lapp) av den avgudande konstpubliken. Även här parodie-
ras den entusiastiska konstvärlden men den rekonstruerade Rebecka kan 
även ses som en humoristisk kommentar till diskussionerna om den 
”obegripliga”, moderna konsten. Även en krossad spegel som Sniff klist-
rat ihop och hängt på väggen i den tidigare scenen hos Hemulen kan ses 
som en drift med modernistisk konst. Den sönderslagna spegeln där 
Sniff möter sin blick, förvriden och fragmentarisk, påminner om ett kub-
istiskt porträtt med pluralistiskt, splittrat perspektiv. 
 
 

 
 

Tove Jansson, ”Moomin and the Brigands”, Moomin, (1954) 
 

 
På liknande sätt övergår den klassiska Rebecka i ett enda, häftigt kast 
från figurativ, klassisk konst till någonting dekonstruerat. För  Tove Jans-
son själv sker övergången från det figurativa till det abstrakta successivt 
över en längre tid. Länge befinner sig hennes måleri i ett gränsland mel-
lan det föreställande och det abstrakta. Det vilda ödeläggandet av kristall-
kronor och konstföremål som spöket orsakar i Hemulens borgerliga, 
prydliga salong kan ses i förhållande till seriens övergripande tematik 
kring hem och ägande, det antikverade konstföremålet som en ägodel 
som kan vara tvingande och hämmande. Krossandet av de gamla konst-
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verken och den rekonstruktion som vännerna genomför kan också ses 
som en önskan om förnyelse inom konsten, kanske också i förhållande 
till det egna målandet. Även om själva handlingen är både oavsiktlig och 
omedveten, är scenen av ohämmad förödelse i Hemulens salong i sig en 
närmast ikonoklastisk akt, bildförstörelse i syfte att vandalisera ett konst-
verk i vetskap om vad det representerar. 10  Ursprungligen användes 
konstbegreppet ikonoklasm om förstörelse av religiösa målningar och 
statyer men med termen syftas även genomtänkt vandalism, det vill säga 
politiskt eller konstnärligt motiverade attacker.  
 Bildförstörelse kan ses som ett försök att återupprätta bildens inne-
håll eller att aktualisera verkets symbolik. I Janssons serie kan ödeläggel-
sen av Hemulens salong ses som en ikonoklastisk handling, eller i alla fall 
som en parodi på en sådan. Men destruktionen leder också till skapandet 
av någonting nytt. Handlingen där Rebecka förstörs kan tolkas som ett 
sätt att försvara eller befria Rebecka, som i sin egenskap av kopia av ett 
känt konstverk blivit förtingligad och nu återupptäcks. Sociologen och 
antropologen Bruno Latour skriver i förordet till studien Iconoclash att 
ikonoklastiska praktiker samtidigt kan vara destruktiva och konstruktiva, 
en tvetydighet som även gäller Janssons tolkning av motivet.11 På lik-
nande sätt argumenterar David Freedberg i The Power of Images att ikono-
klasten (bildkrossaren) på sätt och vis har större respekt för konstverkets 
makt och betydelse än ikonodulen (bildförsvararen). Genom sin vandali-
serande handling demonstrerar ikonoklasten att konstverket inte bara är 
ett ting, utan representerar något mer.12 
 Salongen befinner sig alltså i en slags ikonoklastisk gungning där det 
traditionella, borgerliga konstverket genom vandalism förvandlas till ett 
nytt, dekonstruerat konstverk. Kanske uttrycks här en önskan om att 
återupprätta bildens eller konstens innehåll? Samtidigt kan kamraterna 
anklagas för exakt samma typ av förtingligande av skulpturen som för-
störelsescenen kan tolkas kritisera. Trots att Sniff stolt kallar Rebecka för 
”our first masterpiece” säljer han bara ett ögonblick senare skulpturen till 
                                                        
10 Ursprunget till begreppet ikonoklasm är den stora bildstriden under 700- och 800-
talen i den bysantinska kyrkan. Se bl.a. David Freedberg, The Power of Images. Studies in 
the History and Theory of Response, Chicago, 1989 som diskuterar olika former av 
ikonoklasm. 
11 Iconoclash. Beyond the Image Wars in Science, Religion, and Art, red. Bruno Latour &  
Peter Weibel, Karlsruhe, 2002, s. 14f. 
12 Freedberg, The Power of Images, s. 423. 
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en konsthandlare. 
 Förutom satiriska och igenkännande skildringar av konstnärsyrket, 
blir själva mediet och de material som används också ett sätt att under-
söka motiv som konst, skapande och dess gränser och förutsättningar. I 
serierna genomförs också lekfulla och nästan obemärkta studier av de 
material och verktyg som används, pennor och penslar, tusch och målar-
färg. I flera av scenerna formas de respektive rutornas gränser med verk-
tyg som modellerpinnar och miretter. Uppmärksamhet dras till berättel-
sens ramar, till linjespelet som strukturerar berättelsen, det vill säga ver-
kets materiella beskaffenheter, och därmed också till konstnärens verk-
tyg.  
 Den form av självparodierande metafiktion som Jansson demon-
strerar i sina serier driver med konstnärsroller och konstvärlden men  
intresset vänds också mot konstnärsyrket, konstnärens konkreta arbete 
och de material som används i skapandet, dess förutsättningar, gränser 
och konventioner. Här finns både roade, närmast kärleksfulla skildringar 
av konstvärldens olika aktörer men också en ambivalens och ett mot-
stånd, ett forskande förhållningssätt till konsten och det egna yrket. 
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